Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
4/R/2015.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. február 26. napján – 1610 órai
kezdettel – a Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt
üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán
Jeszenka Zoltán, Kerekes György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor képviselő
Távolmaradását bejelentette: Uj Zoltán, Zsóriné Kovács Márta képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc aljegyző
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az aljegyző urat.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.
Krcsméri Tibor képviselő úr jelezte későbbi érkezését, Zsóriné Kovács Márta képviselő
asszony, valamint Uj Zoltán képviselő úr távolmaradásukat jelezték. Javaslatot tett az alábbi
napirend megvitatására:
1. Központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további javaslata, módosító indítványa van a
napirendet illetően, tegye meg. Mivel javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirenddel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendet
elfogadta.
1. napirendi pont: Központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
Mezőhegyesen tartja kihelyezett ülését. Több napirendi pont között megtárgyalásra került az
orvosi ügyeleti feladatellátás. A tanács ülése még jelenleg is tart, de e kérdésben a Testületnek
is döntenie kell. Amennyiben 2015. március 5-éig nem kérik meg az engedélyeket, úgy a
Társulás nem tudja április 1-jétől ellátni az orvosi ügyeleti feladatokat. Korábban a Testület
ajánlatot kért a mezőkovácsházai orvosi ügyeleti rendszert működtető Mezőkovácsháza
Önkormányzatától egy esetleges csatlakozás érdekében. Az ajánlat postai úton még nem
érkeztek meg, de Varga Gusztáv Úr, Mezőkovácsháza polgármestere a mai napon
tájékoztatta, hogy az idei évben nincs arra lehetőség, hogy az általuk működtetett rendszerhez
csatlakozzanak. Egyetlen lehetőség maradt, hogy a Kunágotai központtal, a Dél-békési
Kistérség Többcélú Társulás által működtetendő központi orvosi ügyeleti rendszerhez
csatlakozzanak. A Társulás felkérte Dr. Dankó Alpár Urat, a PRINCIPAL MED
Egészségügyi Szolgáltató Kft ügyvezető igazgatóját, készítsen részletes tájékoztatót,
költségvetést arra vonatkozóan, ha a Társulás látná el az ügyeleti feladatokat. A tájékoztatót a
Társulás mai ülésén megvitatja. A társulási ülésen nem tud érdemben a témában dönteni,

mindaddig, amíg Mezőhegyes Város Képviselő-testülete nem dönt. Jelen rendkívüli ülésen
megvitathatják, hogy e témában mire hatalmazza fel a Testület a polgármestert. A Társulás
által működtetendő központi orvosi ügyeleti rendszerhez 12 település társulna, amennyiben az
érintett települések mindegyike elfogadja a feltételeket.
Krcsméri Tibor képviselő megérkezett az ülésterembe.
Mitykó Zsolt polgármester: Dr. Dankó Alpár ügyvezető igazgató 12 településre vetítve
készítette el javaslatát, pénzügyi kimutatását. Mezőhegyest érintően az egyszeri hozzájárulás
összege gépjármű vásárlás nélkül 134,96,- Ft/fő, 5514 főre vetítve ez összesen 744.178,- Ft,
gépjármű vásárlással 250,38,- Ft/fő, azaz összesen 1.380.601,- Ft. Az egyszeri hozzájáruláson
túl kiegészítő tagdíjat kell fizetni, mivel bővül a Társulás feladata. Az OEP finanszírozáson
felül a központi orvosi ügyeleti feladatellátásért plusz 54,22,- Ft/fő/hó összeget kell
megfizetni a Társulás részére, ez Mezőhegyes vonatkozásában összesen 298.969,- Ft/hó. A
Társulás nem vállalja a mezőhegyesi elsősegélynyújtó hely működtetését, a Testületnek
április 1-jét követően döntenie kell abban is, hogy milyen formában kívánja azt működtetni.
Amennyiben a Testület csatlakozni kíván a Társulás által működtetendő rendszerhez, úgy
havonta – a jelenlegi tagdíjon felül – 298.969,- Ft-ot kell megfizetni kiegészítő tagdíjként,
illetve a fent ismertetett egyszeri hozzájárulást. A Testületnek döntenie kell abban is, hogy
tud-e a feladat ellátására gépjárművet felajánlani.
Deli Zoltán képviselő: Van olyan gépjárműve az önkormányzatnak, amit fel tudna ajánlani?
Szentmihályi Ferenc aljegyző: Amennyiben a Testület április 1-jét követően is vállalja az
elsősegélynyújtó hely működtetését, úgy gépjárművet nem tud felajánlani. Az önkormányzat
nem rendelkezik olyan gépjárművel, amelyet erre a célra fel tudna ajánlani, tekintettel arra,
hogy a tanyagondnoki gépjárművekre is szükség van. Amennyiben nem lesz elsősegélynyújtó
hely, csak akkor dönthet a Testület a gépjármű esetleges felajánlásáról.
Magyar Tibor képviselő: Javasolja, hogy ne ajánljanak fel gépjárművet, mivel Simonka
György országgyűlési képviselő úr ígéretet tett arra, hogy egy év múlva lesz saját gépjárműve
a Társulásnak e célra, addig pedig valamilyen formában meg fogják oldani.
Kerekes György képviselő: A mezőhegyesi elsősegélynyújtó hely működtetését nem
támogatja a Társulás. Véleménye szerint az elsősegélynyújtó helyre szüksége van
Mezőhegyesnek – korábban ismertetett indokok miatt – ne ajánljanak fel saját gépjárművet,
pályázzon a Társulás egy erre a feladatra alkalmas gépjármű beszerzésére.
Rajos István alpolgármester: A Testületnek nincs olyan szempontból döntési lehetősége,
hogy melyik összegű egyszeri hozzájárult választja, hiszen ez attól függ, hogy más település
ajánl-e fel gépjárművet, avagy sem. Amennyiben nem ajánl fel senki, úgy a nagyobb összegű
hozzájárulást kell megfizetni. A Társuláson belül is a többség dönt, így amennyiben azt a
lehetőséget választják, úgy Mezőhegyesnek azt el kell fogadnia.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, javaslata van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület az ügyeleti ellátás biztosítása érdekében 2015. április 1-jétől csatlakozzon a
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás által – Kunágota központtal – működtetendő
központi orvosi ügyeleti rendszerhez, kézfelnyújtással szavazzon.
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A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület vállalja a
Társulás által működtetendő központi orvosi ügyeleti rendszer indításához szükséges
minimum tárgyi feltételek biztosítása céljából lakosságszám arányosan, egyszeri hozzájárulás
összegének megfizetését, mely Mezőhegyes vonatkozásában 5514 főre vetítve, gépjármű
vásárlása nélkül 134,96,- Ft/fő, azaz összesen 744.178,- Ft, amennyiben szükséges, gépjármű
vásárlása esetén 250,38,- Ft/fő, azaz összesen 1.380.601,- Ft, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az orvosi
ügyelet működtetéséhez ne ajánljon fel tulajdonában lévő gépjárművet, és járuljon hozzá
legfeljebb bruttó 2.500.000,- Ft értékű használt gépjármű beszerzéséhez, amennyiben a társult
települések egyike sem tud felajánlani saját gépjárművet, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület vállalja a
kötelező központi orvosi ügyelet feladatellátására tekintettel a Dél-Békési Kistérség Többcélú
Társulás részére történő – 2015. évi – kiegészítő tagdíj összegének 54,22,- Ft/fő/hó, azaz
összesen 298.969,- Ft/hó megfizetését, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület fogadja el a
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, annak
megfelelően, hogy 2015. április 1. napjától a Társulás Kunágota központtal saját maga
szervezi és működteti a központi orvosi ügyeleti rendszert, hatalmazza fel a polgármestert a
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásával kötendő feladat-ellátási szerződés, valamint a
módosított társulási megállapodás aláírására, kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta
és az előző részszavazati arányokra figyelemmel az alábbi határozatot hozta. A határozatot a
polgármester kihirdette:
47/2015.(II.26.) kt. sz. határozat
Központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
152. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az önkormányzat kötelező egészségügyi alapellátási
feladatai körébe tartozó alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás biztosítása érdekében 2015.
április 1-jétől csatlakozik a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás által – Kunágota
központtal – működtetendő központi orvosi ügyeleti rendszerhez.
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Vállalja a Társulás által működtetendő központi orvosi ügyeleti rendszer indításához
szükséges minimum tárgyi feltételek biztosítása céljából – a feladatellátással érintett további
települések hozzájárulása mellett – lakosságszám arányosan, egyszeri hozzájárulás
összegének megfizetését, mely Mezőhegyes vonatkozásában 5514 főre vetítve,
- gépjármű vásárlása nélkül 134,96,- Ft/fő, azaz összesen 744.178,- Ft,
- amennyiben szükséges, gépjármű vásárlása esetén 250,38,- Ft/fő, azaz összesen
1.380.601,- Ft.
Kinyilvánítja, hogy az orvosi ügyelet működtetéséhez nem tud Mezőhegyes város
önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű átadásával hozzájárulni.
Hozzájárul az orvosi ügyeleti feladat ellátására szolgáló – legfeljebb bruttó 2.500.000,- Ft
értékű – használt gépjármű beszerzéséhez, amennyiben a társult települések egyike sem tud
felajánlani saját gépjárművet.
Vállalja továbbá a kötelező központi orvosi ügyelet feladatellátására tekintettel a DélBékési Kistérség Többcélú Társulás részére történő – 2015. évi – kiegészítő tagdíj összegének
54,22,- Ft/fő/hó, azaz összesen 298.969,- Ft/hó megfizetését.
A központi orvosi ügyeleti rendszerhez történő csatlakozás egyszeri hozzájárulása
összegének, valamint a kiegészítő tagdíj összegének fedezetét az önkormányzat 2015. évi
költségvetése adótöbblet bevétele terhére biztosítja.
A Testület elfogadja a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását, annak megfelelően, hogy 2015. április 1. napjától a Társulás
Kunágota központtal saját maga szervezi és működteti a központi orvosi ügyeleti rendszert.
Felhatalmazza a polgármestert a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásával kötendő
feladat-ellátási szerződés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a feladat-ellátási szerződés aláírására: 2015. március 5.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel rendkívüli ülésen egyéb bejelentés nem volt,
jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkérte Deli Zoltán és Jeszenka Zoltán képviselőket. Megköszönte
az ülésen való részvételt, és az ülést – 1620 órakor – berekesztette.

K. m. f.
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